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OFERTE SERVICIU
l Respect Security angajează agenţi 
de  secur i ta te .  0758 .077 .231 / 
021.312.74.16.

 
l Agenţie de turism on-line anga-
jează agenţi de turism cu experi-
enţă, cunoscători limba engleză, 
e-mail: emma_hartt@yahoo.com.

 
l Firmă consacrată de amenajări 
angajează rigipsari, zugravi, necalifi-
caţi. Acordăm contract muncă, 
salariu negociabil (telefonic), bonuri 
masă, cazare gratuită (Bucureşti). 
Telefon: 0766.251.547.
 
l SC 24 Ianuarie SA a Company of 
Uzinsider cu sediul în Ploiesti (lângă 
Gara de Nord a oraşului), strada 
G-ral Ion Dragalina nr. 18, anga-
jeaza urgent: Lacatusi / Lacatusi 
mecanici, Sudori, Vopsitori indus-
triali, Operatori CNC, Manipulant 
marfa. Candidatii să se prezinte cu 
CV şi diploma/certificat de studii/
calificare la sediul societății din 
Ploiesti, sau sa le transmita prin 
email: resurse_umane@24january.
ro. Relații suplimentare la tel. 
0244/52.63.50 int. 131, Dep. R-U.
 
l Tehnikal Leader Disch Wasching- 
Senior Manager Level, Nurenberg 
GER, China 6 luni. Studii superi-
oare sau asemănătoare. Salariu 
90.000Euro+ pachet servici+ 20% 
Bonus. Tel.0049.71.81.66.93.351, 
gabriel.neumann107@gmail.com.
 
l UM 01556 Mangalia, din Minis-
terul Apărării Naţionale, organi-
zează concursul pentru ocuparea 
postului vacant de personal civil 
contractual, Muncitor calificat IV 
(electrician) la formațiunea cazar-
mare pentru cazarma din UM 01559 
Murfatlar. Concursul se desfăşoară 
la sediul Unității Militare 01556 
Mangalia, str. Portului, nr. 13, locali-
tatea Mangalia, județul Constanța, 
astfel: proba practică: în data de 
14.06.2017, ora 10.00; interviul: în 
data de 20.06.2017, ora 10.00. Data 
limită până la care se pot depune 
dosarele de concurs este 06.06.2017, 
ora 15.00.  Detaliile privind condi-
țiile generale şi specifice pentru 
ocuparea postului, bibliografia şi 
tematica de concurs se pot obține la 
sediul UM 01556 Mangalia, strada 
Portului, nr.13, localitatea Mangalia, 
județul Constanța, pe portalul 
posturi.gov.ro sau la secretariatul 
comisiei de concurs. Date de contact 
ale secretariatului, la telefon: 
0241.750.661/ interior: 105.
 
l Unitate Administrativ Teritorială 

Tătăranu, județul Vrancea, cu sediul 
în localitatea Tătăranu, str. Princi-
pală, nr. 96, județul Vrancea, în baza 
Legea nr.188/1999, organizează 
concurs pentru ocuparea următoa-
relor posturi vacante pe perioadă 
nedeterminată pentru funcțiile 
publice: 1)Denumirea postului: 
consilier, clasa I, grad profesional 
asistent, compartiment financiar 
contabil -impozite şi taxe. Condiţii 
specifice de participare la concurs: 
-nivelul studiilor: studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul 
de licenţă contabilitate/economie /
finanţe/management în ramura de 
ştiinţe economice; -vechime în speci-
alitatea studiilor necesare ocupării 
postului: 1 an. Data, ora şi locul de 
desfăşurare a concursului: -proba 
scrisă: data de 26.06.2017, ora 11.00, 
la sediul instituţiei. Interviul: data 
de 27.06.2017, ora 11.00, la sediul 
instituţiei. Dosarele de înscriere se 
depun la sediul instituției în termen 
de 20 de zile de la data publicării 
anunţului în Monitorul Oficial. Date 
contact: tel.0237.248.005, e-mail: 
primariatataranu@yahoo.com.  
 
l Agenţ ia  Jude ţenă  pent ru 
Ocuparea Forţei de Muncă Ilfov, cu 
sediul în Bucureşti, Str. Ruginoasa, 
nr. 4, sector 4 scoate la concurs, în 
data de 22.06.2017, ora 10:00 (proba 
scrisă), la sediul agenţiei, următorul 
post vacant: Consilier, grad profesi-
onal asistent -  Compartiment 
Execuţie Bugetară, Financiar, 
Contabilitate şi Administrare Fond 
Garantare pentru Plata Creanţelor 
Salariale; Condiţii specifice de parti-
cipare la concursul pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie vacante: 
Pregătire de specialitate – studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul economic sau juridic; 
Vechime minimă în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice: 1 an; Cunoştinţe de operare 
PC: Word, Excel, Power Point – 
nivel mediu; Iniţiativă şi creativitate, 
capacitate de adaptare la muncă în 
echipă, efort intelectual, seriozitate; 
Data de desfăşurare a concursului: 
22.06.2017 – ora 10:00 – proba 
scrisă.  Înscrierile se fac în termen de 
20 zile de la data publicării anun-
ţului în Monitorul Oficial, partea a 
–III– a, la sediul AJOFM Ilfov.
 
l Agenţia  Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Neamţ, 
cu sediul în Piatra Neamţ, Str. Privi-
ghetorii, nr.21, Bl B13, parter scoate 

la concurs, în data de 22.06.2017, ora 
10:00 (proba scrisă),  la sediul agen-
ţiei, următorul post vacant: Consilier, 
grad profesional superior - AJOFM 
Neamţ;  Condiţii specifice de partici-
pare la concursul pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie vacante: 
Pregătire de specialitate – studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; 
Vechime minimă în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice: 9 ani; Iniţiativă şi creativi-
tate, capacitate de adaptare la 
muncă în echipă, efort intelectual, 
seriozitate; Data de desfăşurare a 
concursului: 22.06.2017 – ora 10:00  
– proba scrisă.  Înscrierile se fac în 
termen de 20 zile de la data publi-
cării anunţului în Monitorul Oficial, 
partea a –III– a, la sediul AJOFM 
Neamţ.
 
l Agenţ ia  Naţ ională  pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul 
în Bucureşti, Str. Avalanşei, nr. 
20-22, sector 4 scoate la concurs, în 
data de 22.06.2017, ora 10:00 (proba 
scrisă),  la sediul agenţiei, următorul 
post vacant: Referent, grad profesi-
onal  principal - Compartiment 
Analiza Pieţei Muncii şi Programe 
de Ocupare – Direcţia Analiza Pieţei 
Muncii, Programe de Ocupare şi 
Formare Profesională a Forţei de 
Muncă; Condiţii specifice de partici-
pare la concursul pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie vacante: 
Pregătire de specialitate – studii 
medii liceale absolvite cu diplomă de 
bacalaureat; Vechime minimă în 
specialitatea studiilor necesare exer-
citării funcţiei publice: 5 ani; Cunoş-
tinţe de operare PC: Word, Excel, 
Internet – nivel mediu; Iniţiativă şi 
creativitate, capacitate de adaptare 
la muncă în echipă, efort intelectual, 
seriozitate; Data de desfăşurare a 
concursului: 22.06.2017 – ora 10:00 
– proba scrisă.  Înscrierile se fac în 
termen de 20 zile de la data publi-
cării anunţului în Monitorul Oficial, 
partea a –III– a, la sediul ANOFM.
 
l Agenţ ia  Naț ională  pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul 
în Bucureşti, Str. Avalanşei, nr.20-22, 
sector 4 scoate la concurs, în data de 
22.06.2017, ora 10:00 (proba scrisă), 
la sediul agenţiei, următorul post 
vacant: Consilier, grad profesional 
superior- Compartiment Formare 
Profesională şi Consiliere - Direcția 
Analiza Pieţei Muncii, Programe de 
Ocupare şi de Formare Profesională 
a Forţei de Muncă;  Condiţii speci-
fice de participare la concursul 
pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacante: Pregătire de speci-

alitate – studii universitare de 
l icenţă absolvite  cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; Vechime 
minimă în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 
9 ani; Cunoştinţe de operare PC: 
Word, Excel, Internet; Absolvent de 
curs de formare profesionala; Iniţia-
tivă şi creativitate, capacitate de 
adaptare la muncă în echipă, efort 
intelectual, seriozitate; Data de 
d e s f ă ş u r a r e  a  c o n c u r s u l u i : 
22.06.2017 – ora 10:00 – proba 
scrisă.  Înscrierile se fac în termen de 
20 zile de la data publicării anun-
ţului în Monitorul Oficial, partea a 
–III– a, la sediul ANOFM.
 
l Agenţia  Județeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Galați, 
cu sediul în Galați, str. Domnească, 
nr. 191 scoate la concurs, în data de 
27.06.2017, ora 10:00 (proba scrisă), 
la sediul agenţiei, următorul post 
temporar vacant: Consilier juridic,  
g r a d  p r o f e s i o n a l  s u p e r i o r  - 
Compartiment Juridic, Relații cu 
Publicul; Condiţii specifice de parti-
cipare la concursul pentru ocuparea 
funcţ i e i  pub l i ce  de  execuţ ie 
temporar vacante: Pregătire de 
specialitate – studii universitare de 
l icenţă absolvite  cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în ramura 
de ştiință: ştiințe juridice; Vechime 
minimă în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 
9 ani; Cunoştinţe de operare PC: 
Word, Excel, Internet; Iniţiativă şi 
creativitate, capacitate de adaptare 
la muncă în echipă, efort intelec-
tual, seriozitate; Data de desfăşu-
rare a concursului: 27.06.2017 – ora 
10:00 – proba scrisă.  Înscrierile se 
fac în termen de 8 zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul 

Oficial, partea a –III– a, la sediul 
AJOFM Galați.
 
l Direcţia management resurse 
umane din Ministerul Apărării Naţi-
onale organizează concurs pentru 
ocuparea unor posturi vacante de 
personal civil contractual, astfel: -un 
post de referent de specialitate gr. III 
în Biroul psihologia muncii şi a 
transporturilor din Secţia psihologie 
la Centrul de investigaţii sociocom-
portamentale, cu locul de muncă în 
Bucureşti, bdul Iuliu Maniu nr. 13, 
sector 6, prevăzut cu studii universi-
tare de licenţă în specialitatea psiho-
logie, cu o vechime în specialitatea 
studiilor de cel puţin 6 luni; -un post 
de referent de specialitate gr. III în 
Biroul metodologii şi cercetare 
socio-psihologică din Centrul de 
investigaţii sociocomportamentale, 
cu locul de muncă în Bucureşti, bdul 
Iuliu Maniu nr. 13, sector 6, prevăzut 
cu studii universitare de licenţă în 
specialitatea psihologie,  cu o 
vechime în specialitatea studiilor de 
cel puţin 6 luni; -un post de referent 
de specialitate gr. I în cadrul Labora-
torului psihotehnic Bacău, structură 
subordonată Centrului de investi-
gaţii sociocomportamentale, cu locul 
de muncă în municipiul Bacău, str. 
Constanţei, nr. 1, prevăzut cu studii 
universitare de licenţă în speciali-
tatea psihologie, cu o vechime în 
specialitatea studiilor de cel puţin 6 
ani şi 6 luni. Probele de concurs: 
-proba scrisă, în data de 14.06.2017, 
ora 10.00; -interviul, în data de 
20.06.2017, ora 10.00. Data limită de 
depunere a dosarelor -06.06.2017, 
ora 16.00. Depunerea dosarelor şi 
organizarea concursului se vor face 
la sediul Direcţiei management 
resurse umane, strada Drumul 
Taberei nr. 7B, sector 6, Bucureşti, 
unde vor fi afişate şi detaliile organi-
zatorice necesare. Date de contact 
ale secretariatului comisiei de 

concurs: telefon 021.319.58.58, inte-
rior 2829, 2677.
 
l Consiliul Judeţean Ialomiţa, cu 
sediul în Piaţa Revoluţiei, nr.1, 
Slobozia, organizează concurs de 
recrutare a două funcții publice de 
conducere în data de 19.06.2017, ora 
10.00, şi anume: un post funcție 
publică de conducere de şef serviciu 
-Serviciul Management de Proiect şi 
un post funcție publică de conducere 
de şef serviciu -Serviciul Investiţii şi 
Servicii Publice în cadrul Direcţiei 
Invest i ţ i i  ş i  Servici i  Publ ice . 
Programul concursului: -19.06.2017 
-ora 10.00 -proba scrisă; -21.06.2017 
- ora 12.00 -interviul; -18.05.2017 
-publicitate concurs. Condiţii de 
participare: Şef serviciu -Serviciul 
Management de Proiect, 1 post: 
-candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de art. 
54 din Legea nr. 188/1999, privind 
Statutul funcţionarilor publici (r2), 
cu modificările şi completările ulteri-
oare; -studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în următoarele domenii funda-
mentale: -ştiinţe inginereşti; -ştiinţe 
sociale; -vechimea în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice: minimum 2 ani; -studii de 
masterat sau postuniversitare în 
domeniul administrației publice, 
management ori în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcției 
publice, în condițiile legii. Şef 
serviciu -Serviciul Investiţii şi 
Servicii Publice, 1 post: -candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
generale prevăzute de art.54 din 
Legea nr. 188/1999, privind Statutul 
funcţionarilor publici (r2), cu modi-
ficările şi completările ulterioare; 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a 

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Serviciul Colectare și 

Executare Silită - Persoane Fizice. Anunțul privind vânzareapentru bunuri mobile. În temeiul art. 250, 

alin. (2) din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, se face cunoscut că în ziua de 06, luna 

iunie, anul 2017, ora 10.00, în localitatea Giurgiu, str. București, nr. 12, se vor vinde prin licitație 

publică următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului Bogdanescu M. Cristian Niculae I.I., cu 

domiciliul fiscal în sat Izvoarele, com. Izvoarele, jud. Giurgiu, cod de identificare fiscală 26933119. 

Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează 

bunurile, dacă este cazul), Prețul de evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA, Cota TVA/ 

neimpozabil/ scutit *): Tractor John Deere 8245 R, 219.300 lei, 19%; Scarificator Strom Teraland TN 

3000D, 31.700 lei, 19%; Tocătoare resturi vegetale Kverneland, 14.050 lei, 19%. *) Regimul și cotele 

de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de 

Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Invităm pe cei care 

pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte 

de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până 

la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de 

vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitație, în contul RO89TREZ3215067XXX002664, 

cod fiscal 4286895, deschis la Trezoreria municipiului Giurgiu, dovada plății taxei de participare, 

reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe 

ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de 

înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de 

înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de 

identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la 

data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat 

poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la 

comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și art. 261 din Legea 

207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea 

207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu 

este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul 

nostru sau la numărul de telefon 0246.216705.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generala Regională a 

Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Serviciul Fiscal 

Orășenesc Topoloveni. Dosar de executare 2769. NR. 17255/17.05.2017. Anunț privind vânzarea 

bunurilor mobile. Anul 2017, luna mai, ziua 17. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 

207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem 

cunoscut că în ziua de 31, luna mai, anul 2017, ora 11.00, în localitatea Topoloveni, str. Calea 

București, nr. 107A, se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC 

Tradițional Concept SRL, licitația I - a: Denumirea bunului mobil/ descriere sumara, Drepturile reale și 

privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul, Prețul de evaluare sau de pornire al licitatiei, 

exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *); 1. Mașină tocat carne, Libere de sarcini, 3003 lei, 

19 %; 2. Vitrină frigorifică 3.5 m, Libere de sarcini, 1602 lei, 19 %; 3. Vitrină frigorifică 2.5 m, Libere 

de sarcini, 1301 lei, 19 %; 4. Mașină ambalat vid, Libere de sarcini, 2603 lei, 19 %; 5. Banzic porți-

onat, Libere de sarcini, 1301 lei, 19 %; 6. Agregat frigorific, Libere de sarcini, 300 lei, 19 %. *) Regimul 

și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/ aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele 

prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare. Invităm 

pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de 

executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați 

să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte 

oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data 

licitației, următoarele documente: a). oferta de cumpărare; b). dovada plății taxei de participare sau a 

constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire al 

licitației; c). împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d). pentru persoanele juridice 

române, copie după certificatul unic de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; e). 

pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f). pentru per-

soanele fizice române, copie după actul de identitate; g). pentru persoanele fizice străine, copie după 

actul de identitate/ pașaport; h). declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică 

faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta 

prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului 

național sau altele asemenea, respectiv: .... Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: 

taxa de participare la licitație, de 10 % din valoarea de pornire a licitației pentru bunurile solicitate, se 

depune în contul RO94TREZ0515067XXX000884 deschis la Trezoreria Topoloveni. Pentru informații 

suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0248.666.900. Data afișării: 

18.05.2017.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 

Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul 

Fiscal Orășenesc Văleni. Dosar de executare nr. S 5. Nr. 76126 din 

16.05.2017. Anunț privind vânzarea pentru bunuri imobile. S.F.O. 

Văleni anunță organizarea licitației privind vânzarea următoarelor 

bunuri imobile, la sediul din strada Popa Șapcă, nr. 7, oraș Vălenii 

de Munte, în data de 29.05.2017, ora 11.00: - Teren în suprafață 

de 552 mp, nr. Cadastral 552, situat în localitatea Vălenii de 

Munte, str. Anton Pann, nr. 17, nr. Cadastral 592, fără acces direct 

din stradă, preț de evaluare/ de pornire al licitației 26.234 lei 

(exclusiv TVA *). *) În conformitate cu prevederile titlului VII din 

Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și com-

pletările ulterioare, operațiunea este taxabilă cu cota de 19% 

TVA. Anunțul nr. 76126/16.05.2017 poate fi consultat la sediul 

organului fiscal, la primărie și pe site ANAF (licitații). Pentru     

date suplimentare privind condițiile de participare și actele 

necesare la depunerea ofertelor puteți apela numărul 

0244.283.006, int. 23, persoană de contact Constanța Bărbieru. 

Data afișării: 18.05.2017.

ANUNȚURI
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-studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în următoarele ramuri de 
ştiinţă: -inginerie civilă; -inginerie 
mecanică, mecatronică, inginerie 
industrială şi management, în dome-
niile: -inginerie mecanică; -inginerie 
industrială; -ingineria mediului; 
-inginerie şi management; -vechimea 
în specialitatea studiilor necesare 
e x e r c i t ă r i i  f u n c ţ i e i  p u b l i c e : 
minimum 2 ani; -studii de masterat 
sau postuniversitare în domeniul 
administrației publice, management 
ori în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcției publice, în condi-
țiile legii. Dosarele de înscriere se 
depun în termen de 20 zile de la data 
publicării anunţului, respectiv până 
în data de 06.06.2017, ora 16.30. 
Concursul se va desfăşura la sediul 
Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
Relaţii suplimentare la telefon: 
0243.230.200, int.234.
 
l Consiliul Judeţean Ialomiţa, cu 
sediul în Piaţa Revoluţiei, nr.1, 
Slobozia, scoate la concurs în data 
de 14.06.2017, ora 11.00, un post de 
Administrator public în cadrul 
Aparatului de specialitate al Consi-
liului Județean Ialomița. Concursul 
pentru ocuparea postului vacant de 
administrator public constă în 3 
etape succesive, după cum urmează: 
a)selecţia dosarelor de înscriere; b)
proba scrisă; c)interviul. Criterii /
condiţii de participare: Adminis-
trator public: 1 post. Criterii/
condiții generale: -are cetăţenia 
română, cetăţenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene sau a 
statelor aparţinând Spaţiului 
Economic European şi domiciliul în 

România; -cunoaşte limba română, 
scris şi vorbit; -are vârsta minimă 
reglementată de prevederile legale; 
-are capacitate deplină de exerciţiu; 
-are o stare de sănătate corespunză-
toare postului pentru care candi-
dează, atestată pe baza adeverinţei 
medicale eliberate de medicul de 
familie sau de unităţile sanitare 
abilitate; -îndeplineşte condiţiile de 
studii şi, după caz, de vechime sau 
alte condiţii specifice potrivit cerin-
ţelor postului scos la concurs; -nu a 
fost condamnată definitiv pentru 
săvârşirea unei infracţiuni contra 
umanităţii,  contra statului ori 
contra autorităţii, de serviciu sau în 
legătură cu serviciul, care împiedică 
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a 
unor fapte de corupţie sau a unei 
infracţiuni săvârşite cu intenţie, 
care ar face-o incompatibilă cu 
exercitarea funcţiei, cu excepţia 
situaţiei în care a intervenit reabili-
tarea. Criterii/condiții specifice: 
-studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echi-
v a l e n t ă  î n  r a m u r a  Ș t i i n ț e 
Economice, conform HG 376/2016; 
-vechimea în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: 
minimum 10 ani; -experiență în 
funcție de conducere de minimum 7 
ani; -experiență în implementarea 
proiectelor finanțate din fonduri 
europene care să rezulte din CV. 
Dosarele de înscriere se depun în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
data afişării anunţului, respectiv 
până în data de 31.05.2017, ora 
16.30, la registratura Consiliului 
Județean Ialomița. Concursul se va 
desfăşura la sediul Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, în data de 

14.06.2017, ora 11.00. Relaţii supli-
mentare la telefon: 0243.230.200, 
int.234, doamna Diaconescu Gheor-
ghița, Compartimentul Resurse 
Umane. 

 
VÂNZĂRI TERENURI

l Intravilan, toate utilităţile, 
Craiova, str.Dorobanţilor, nr.93. 
Tel.0742.62.52.42.

 
CITAŢII

l Se citează Coconu Nicuşor, Zalum 
( C o c o n u )  A n i ş o a r a  ş i  S î r b u 
Alexandru Valentin la Judecătoria 
Roşiorii de Vede, str. Mărăşeşti nr. 
52, jud. Teleorman, în data de 
07.06.2017,  în dosar civi l  nr. 
845/292/2009* succesiune, recla-
mantă fiind Ţiparu Mariana.
 
l Se citează Plopeanu Ioana Liliana 
şi Plopeanu Gheorghe, cu domiciliul 
necunoscut, la Judecătoria Topolo-
veni, jud. Argeş, în Dosarul nr. 
2 0 1 6 / 8 2 8 / 2 0 1 2 * ,  î n  d a t a  d e 
18.05.2017, ora 9,00.
 
l Mălăncioiu Daniela Elena cu 
ultimul domiciliu cunoscut în Piteşti, 
str. Alexandru Odobescu nr. 7, 
judeţul Argeş este citată în data de 
15.06.2017, ora 10,00 la Judecătoria 
Piteşti, complet C4-3, Camera 2, din 
Piteşti, b-dul Eroilor nr. 5, jud. 
Argeş, în calitate de pârâtă în 
dosarul nr. 24640/280/2012, în 
contradictoriu cu Toma Elena şi 
Stoica Emil Sorin.
 
l Angelescu Maria cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în Piteşti, str. Trivale, 
nr. 49, judeţul Argeş este citată în 
data de 15.06.2017, ora 10,00 la 
Judecătoria Piteşti, completul C4-3, 
camera 2, din Piteşti, B-dul Eroilor 
nr. 5, jud. Argeş, în calitate de pârâtă 
în Dosarul nr. 24640/280/2012, în 
contradictoriu cu Toma Elena şi 
Stoica Emil Sorin.
 
l Numitele Ivaşcu Ioana şi Miloş 
Manuela, ambele cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în comuna Izvoarele, 
jud. Teleorman, sunt citate în cali-
tate de pârâte la Judecătoria 
Zimnicea, pe data de 09.06.2017, ora 
9.00, complet 3, în dosarul nr. 
106/301/2016*, având ca obiect 
cerere de valoare redusă, reclamant 
fiind I.I. Lazăr Petrişor.
 
l Numiții Tamas Iuon, Tamas 
Mihaly şi Tamas Nesztaka sunt 
chemați la Judecătoria Sighetu-Mar-
mației, în data de 24.05.2017, în 
calitate de pârâți în dosar nr. 
348/307/2017, având ca obiect uzuca-
piune.
 
l Numiții  Jungzs Lajos şi Pop 

Aurelia sunt chemați la Judecătoria 
Sighetu-Marmației, în data de 
07.06.2017, în calitate de pârâți în 
dosar nr. 772/307/2017, având ca 
obiect uzucapiune.

 
DIVERSE

l ANUNȚ: „PE SITE-UL PRIMĂ-
RIEI REVIGA S-A PUBLICAT 
PROCEDURA DE SELECŢIE, 
PARTENERI PE UN PROIECT 
POCU.4.2, ÎN CADRUL PROGRA-
MULUI OPERAŢIONAL CAPITAL 
UMAN 2014-2020 (POCU).
 
l Anunţ prealabil privind afişarea 
publică a documentelor tehnice ale 
cadastrului. Unitatea administra-
tiv-teritorială Calopăr, din judeţul 
Dolj, anunţă publicarea documen-
telor tehnice ale cadastrului pentru 
sectoarele cadastrale nr. 1, începând 
cu data de 22.05.2017, pe o perioadă 
de 60 de zile, la sediul Primăriei 
Calopăr, conform art. 14 alin.(1) şi 
(2) din Legea cadastrului şi a publi-
cităţii imobiliare nr. 7/1996, republi-
cată, cu modificările şi completările 
ulterioare. Cererile de rectificare ale 
documentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul primăriei şi pe 
s ite-ul  Agenţiei  Naţionale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
 
l Societatea Pifati S.A. –fabrica de 
cazane Domneşti titular al activităţii 
Producţia de cazane şi echipamente 
pentru centrale termice, la adresa str. 
Tudor Vladimirescu nr. 397, com. 
Domneşti, jud. Ilfov, anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solicitării 
de obţinere a autorizaţiei de mediu 
pentru activitate. Informaţiile 
privind potenţialul impact asupra 
mediului al activităţii pot fi consul-
tate la sediul A.P.M. Ilfov str. Lacul 
Morii nr, 1, sector 6, Bucureşti, tel./ 
f a x :  4 3 0 . 1 5 . 2 3 ,  4 3 0 . 1 4 . 0 2 , 
0746.248.440 în zilele de luni –joi, 
între orele 9-13, vineri 9-12. Observa-
ţiile publicului se primesc zilnic, la 
sediul A.P.M. Ilfov.
 
l SP Evrika Insolvency IPURL, 
reprezentata prin asociat coordo-
nator Liscan Aurel, in calitate de 
administrator judiciar al Lotus Kom 
Era SRL desemnat prin hotararea 
nr.2842 din data de 15.05.2017, 
pronuntata de Tribunalul Bucuresti, 
Sectia a VII-a Civila in dosar nr. 
7578/3/2017, notificã deschiderea 
procedurii insolventei prevazuta de 
Legea nr. 85/2014 împotriva Lotus 
Kom Era SRL, cu sediul in Bucureşti 
Sectorul 4, Aleea Nehoiu, Nr. 1, 
camera 10, Bloc F4, Scara 1, Etaj P, 
CUI 26741067, nr. de ordine in regis-
trul comertului J40/3548/2010. 
Persoanele fizice si juridice care 
inregistreaza un drept de creanta 
impotriva Lotus Kom Era SRL vor 
formula declaratie de creanta care 
va fi inregistrata la grefa Tribuna-

lului Bucureşti - secţia a VII-a 
Civila, cu referire la dosarul nr. 
7578/3/2017, in urmatoarele conditii: 
a) termenul limita pentru inregis-
trarea cererii de admitere a crean-
telor asupra averii debitorului 
29.06.2017; b) termenul de verificare 
a creantelor, de intocmire, afisare si 
comunicare a tabelului preliminar de 
creante 19.07.2017; c) termenul 
pentru intocmirea  si afisarea tabe-
lului definitiv la 11.08.2017; d) data 
primei sedinte a adunarii generale a 
creditorilor 24.07.2017, ora 14.00; e) 
adunarea generala a asociatilor la 
data de 29.05.2017, ora 14.00 la 
sediul administratorului judiciar.
 
l Judecatoria Iasi, Sectia Civila, 
dosar nr. 34101/245/2015, sentinta 
civila nr. 2442/2017, hotaraste: 
Admite in parte cererea formulata 
de reclamanta Nistor Catalina in 
contradictoriu cu paratul Pericica 
Catalin - Ionut, domiciliat in Scheia, 
sat Cioca Boca, judetul Iasi, citat 
prin publicitate, prin curator special 
Stan Petra - Sorina. Desface prin 
divort casatoria incheiata la data de 
19.09.2007, inregistrata in Registru 
de Stare Civila al Primariei Comunei 
Scheia, jud. Iasi, sub nr. 25 din 
19.09.2007, din culpa comuna a 
sotilor. Dispune efectuarea mentiu-
nilor corespunzatoare pe actul de 
casatorie. Ia act ca reclamanta a 
pastrat la incheierea casatoriei 
numele de “Nistor”. Dispune ca 
autoritatea parinteasca asupra 
minorului Pericica Denis, nascut la 
data de 12.09.2009, sa fie exercitata 
exclusiv de reclamanta si stabileste 
locuinta minorului la mama recla-
manta, in Atena, Republica Elena. 
Obliga paratul sa plateasca recla-
mantei, in favoarea minorului, 
pensie de intretinere lunara in 
cuantum de 1/4 din venitul minim pe 
economia nationala, incepand cu 
data de 08.12.2015 si pana la 
majorat. Respinge capatul de cerere 
avand ca obiect suplinire acord 
parental. Obliga paratul sa plateasca 
reclamantei suma de 2000 lei cu titlu 
de cheltuieli de judecata. Cu drept 
de apel in termen de 30 de zile de la 
comunicare, cererea de apel urmand 
sa fie depusa la Judecatoria Iasi. 
Pronuntata in sedinta publica, 
astazi, 23.02.2017.
 
l „CN CF „CFR” SA, Sucursala 
Regionala CF Craiova, titular al 
proiectului “Lucrări De Reabilitare 
La Pod CF Km 200+306 Fir I şi 
Lucrări Amenajare Albie”, anunţă 
publicul interesat asupra luării deci-
ziei etapei de încadrare de către 
Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Dolj, în cadrul procedurilor de 
evaluare a impactului asupra 
mediului şi de evaluare adecvată 
pentru proiectul “Lucrări de Reabili-
tare la Pod CF Km 200+306 şi 
Lucrări Amenajare Albie”, propus a 
fi amplasat în comuna Cârcea, 

judeţul Dolj: proiectul nu se supune 
eva luăr i i  impactu lu i  a supra 
mediului şi nu se supune evaluării 
adecvate. Proiectul deciziei de înca-
drare şi motivele care o fundamen-
tează pot fi consultate la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului 
Dolj din str. Petru Rareş, nr. 1, 
judeţul Dolj, în  zilele de luni-joi, 
între orele 08.00-16.00, şi vineri între 
orele 08.00-14.00 precum şi la urmă-
toarea adresă de internet: http://
apmdj.anpm.ro. Publicul interesat 
poate înainta comentarii/observaţii 
la proiectul deciziei de încadrare în 
termen de 5 zile de la data publicării 
prezentului anunţ.
 
l SC Conpet SA, cu sediul în Mun. 
Ploieşti, str. Anul 1848, nr.1-3, jud.
Prahova, anunţă publicul interesat 
asupra depunerii raportului privind 
impactul asupra mediului, pentru 
proiectul ”Dezafectarea rezervorului 
R3 (C1) pentru ţiţei (V= 31.500mc), 
constructie rezervor nou pentru ţiţei 
(V= 31.500mc) pe acelaşi amplasa-
ment, staţia de pompare Calareti”, 
propus a fi amplasat în comuna 
Tamadau Mare, sat Calareti, jud.
Călăraşi. Tipul deciziei posibile luate 
de  Agenţ ia  pentru  Protecţ ia 
Mediului Călăraşi poate fi emiterea 
sau respingerea acordului de mediu. 
Raportul poate fi consultat la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului 
Calarasi, mun.Călăraşi, str.Chiciu, 
nr.2, jud.Călăraşi, în zilele de 
luni-joi, între orele 08.00-16.00 şi 
vineri între orele 08.00-13.00. Docu-
mentul menţionat este disponibil şi 
la următoarea adresă de internet: 
www.apmcl.anpm.ro. Dezbaterea 
publică a Raportului  privind 
impactul asupra mediului va avea 
loc la Primaria comunei Tamadau 
Mare, în data de 12.06.2017, înce-
pând cu orele 13.00. Publicul inte-
resat poate transmite în scris 
comentarii/ opinii/ observaţii privind 
documentul menţionat la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului 
Călăraşi, str. Chiciu, nr.2, jud. Călă-
raşi, până la data de 12.06.2017.

 
SOMAŢII

l  S e c t i a  c i v i l a .  D o s a r  n r. 
6537/55/2017. Data: 12.05.2017. 
Somatie. Se aduce la cunostinta ca 
pe rolul Judecatoriei arad se af la 
dosarul nr. 6537/55/2017, cu termen 
de solutionare la data de 22 iunie 
2017, avand ca obiect cererea formu-
late de reclamanta Dragoi Rodica, 
pentru constatarea dobandirii de 
catre aceasta a dreptului de proprie-
tate cu titlu de uzucapiune, a imobi-
lului situate in sat Firiteaz nr. 181, 
comuna Sagu, jud. Arad, proprie-
tatea defunctilor Dragoi Mircea una 
si aceeasi persoana cu Mircea vasile 
Radu si Dragoi Elena, compus din 
teren intravila si casa de locuit cu 
constructii anexe gospodaresti, in 
suprafata totala de 2880 mp, cate-
goria de folosinta curti constructii, 
inscris in CF 3055231 Sagu, Top 
291-292 Firiteaz si top 291- 292 Firi-
teaz nr. cad C1 de sub A1. Persoa-
nele interesate pot face opozitie la 
numarul de dosar indicat mai sus in 
termen de o luna de la data publi-
carii prezentei somatii. Presedinte. 
Elena Daniela Bisca. Grefier, Geor-
geta Maria Pavel.

 
LICITAŢII

l SC Macogres Cons SRL prin lichi-
dator, anunta vanzarea la licitatie 
publica bunurilor mobile aflate in 
patrimoniul societatii si anume: 
autoturism Renault Megane la 
pretul de 3.550 lei, semiremorca 
platforma la pretul de 1.750 lei, 
autotractor Volvo la pretul de 20.250 
lei. Licitatia publica are loc in baza 
hotararii Adunarii Creditorilor din 
20.10.2016 si a regulamentului de 
participare la licitatie. Pretul de 
pornire al licitatiei este redus cu 50% 
fata de cel stabilit in raportul de 
evaluare. Licitatiile vor avea loc pe 
data de 18.05.2017, 23.05.2017, 
25.05.2017, 30.05.2017, 07.06.2017, 
13.06.2017, 20.06.2017, 22.06.2017, 
27.06.2017 si 29.06.2017 orele 13.00 

ANUNȚURI

Primăria Municipiului Târgu Jiu anunţă organizarea unei licitaţii publice deschise pentru 
concesionarea a 6 loturi de teren cu suprafețe de: 1500 mp - 1 lot, 1496 mp - 1 lot, 1451 mp - 1 lot, 
627 mp - 2 loturi, 4525 mp - 1 lot, situate în Municipiul Târgu Jiu, Zona Termocentralei, F.N., 
în vederea desfășurării de activități de producție și / sau prestări servicii. 

Durata concesiunii: 49 ani.

Locul de unde poate fi achiziţionată documentaţia şi costul documentaţiei: Biroul Licitaţii din 
cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu, etaj 2, costul documentaţiei este de 50 lei RON şi se poate 
achita numerar la casieria concedentului sau cu ordin de plată în contul RO30TREZ24A51010 
3200101X deschis la Trezoreria Târgu Jiu.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 09.06.2017, ora 13:00.

Informaţii privind ofertele: ofertele se depun în plic închis cu adresa de înaintare a ofertei, în 
conformitate cu cerinţele din documentaţia de atribuire.

Data limită de depunere a ofertelor: 15.06.2017, ora 10:00.

Adresa la care trebuie depuse ofertele: ofertele se depun la sediul concedentului Primăria 
Municipiului Târgu Jiu, B-dul. Constantin Brâncuşi, nr. 19, parter, camera C.I.C.

Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar, original.

Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 15.06.2017, ora 13:00 
la sala de ședințe a primăriei, etaj 1.

Anunţul a fost publicat în Monitorul Oficial Partea a VI a.
Relaţii suplimentare se obţin de la Biroul Licitaţii din cadrul Primăriei Municipiului Târgu 
Jiu, tel. 0253.205036.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 

Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul 

Fiscal Orășenesc Văleni. Dosar de executare nr. S 5. Nr. 76125 din 

16.05.2017. Anunț privind vânzarea pentru bunuri imobile. S.F.O. 

Văleni anunță organizarea licitației privind vânzarea următoarelor 

bunuri imobile, la sediul din strada Popa Șapcă, nr. 7, oraș Vălenii 

de Munte, în data de 29.05.2017, ora 09.00: - Clădire în suprafață 

de 185,11 mp (conform autorizației de contructie nr. 400/ 

20.12.2006, nu au proces verbal de recepție la terminarea 

lucrărilor și nu sunt înscrise la Cartea Funciară) compusă din P + 

M, construită din panouri tip sandwich structură lemn, garaj, 

chioșc de gradină, împrejmuire teren și teren aferent în suprafață 

de 4.292 mp - nr. Cadastral 21841, situate în localitatea Vălenii de 

Munte, str. Trăistari, nr. 47, preț de evaluare/ de pornire al lici-

tației: 208.850 lei (exclusiv TVA *). *) În conformitate cu pre-

vederile titlului VII din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare, operațiunea este taxabilă 

cu cota de 19% TVA. Anunțul nr. 76125/16.05.2017 poate fi 

consultat la sediul organului fiscal, la primărie și pe site ANAF 

(licitații). Pentru date suplimentare privind condițiile de parti-

cipare și actele necesare la depunerea ofertelor puteți apela 

numărul 0244.283.006, int. 23, persoană de contact Constanța 

Bărbieru. Data afișării: 18.05.2017.

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 

Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova. Serviciul 

Fiscal Orășenesc Văleni. Dosar de executare nr. S 5. Nr. 76127 din 

16.05.2017. Anunț privind vânzarea pentru bunuri imobile. S.F.O. 

Văleni anunță organizarea licitației privind vânzarea următoarelor 

bunuri imobile, la sediul din strada Popa Șapcă, nr. 7, oraș Vălenii 

de Munte, în data de 29.05.2017, ora 13.00: 1. Imobil situat în lo-

calitatea Vălenii de Munte, str. Mărășești, nr. 4, compus din: teren 

intravilan în suprafață măsurată de 6.962 mp, deținut în baza 

C.V.C. nr. 569/2000, nr. Cadastral 180 și construcție formată din 

C1 - hală producție 2.219,88 mp, C2 - cabinet medical 116,55 mp, 

C3 - bazin apă 20 mp și C5 - hală producție 257,11 mp, având nr. 

Cadastral 180-C1 și 180-C5; 2. Imobil situat în localitatea Vălenii 

de Munte, str. Mărășești, nr. 4, compus din: teren intravilan în 

suprafață măsurată de 2.513 mp, deținut în baza C.V.C. nr. 1513/ 

2001, nr. Cadastral 512 și construcție formată din C4 - depozit 

168,92 mp, deținută în baza autorizației de construcție nr. 

129/2004, având nr. Cadastral 512-C4. Preț de evaluare/ de por-

nire al licitației: 2.504.062 lei (exclusiv TVA *). *) În conformitate 

cu prevederile titlului VII din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, 

cu modificările și completările ulterioare, operațiunea este scutită 

de TVA. Anunțul nr. 76125/16.05.2017 poate fi consultat la sediul 

organului fiscal, la primărie și pe site ANAF (licitații). Pentru date 

suplimentare privind condițiile de participare și actele necesare    

la depunerea ofertelor puteți apela numărul 0244.283.006, int. 

23, persoană de contact Constanța Bărbieru. Data afișării: 

18.05.2017.
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la sediul lichidatorului din Ploiesti, 
str. Ion Maiorescu, Bl. 33S1 Cab. 7B 
Et. 7. Conditiile de participare si 
r e l a t i i  s u p l i m e n t a r e  l a  t e l . 
0344104525.
 
l S.C. Tosigo S.R.L, prin lichidator 
judiciar C.I.I Rusu Ciprian Marian, 
cu sediul in Ploiesti, str. Valeni, nr. 
65, judetul Prahova scoate la 
vanzare prin licitatie publica cu stri-
gare autoutilitara Mercedes Benz, tip 
Vito 111 CDI , an fabricatie 2007 la 
pretul de 14.845,38 lei. Licitatia 
pentru bunul mobil se va tine la 
sediul lichidatorului in data de 
23.05.2017 ora 16.00, iar in cazul in 
care bunul nu va fi adjudecat de la 
prima licitatie, aceasta va fi repro-
g r a m a t a  p e n t r u  2 5 . 0 5 . 2 0 1 7 , 
30.05.2017, 01.06.2017, 06.06.2017, 
08.06.2017, 13.06.2017, 15.06.2017, 
20.06.2017, 22.06.2017, aceeasi ora si 
aceeasi locatie. Inscrierea se va 
efectua cu 48 de ore inainte de data 
inceperii licitatiei. Relatii suplimen-
tare la sediul lichidatorului si la 
numerele de telefon: 0722267433, 
0733723417, avciprianrusu@gmail.
com. 
 
l Zaco SRL prin lichidator judiciar 
VIA Insolv SPRL, anunta vanzarea 
prin negociere directa, conform art. 
118 din Legea nr. 85/2006, a proprie-
tatii imobiliare apartinand debitoarei 

situata in Mizil, str. Mihai Bravu, nr. 
108, Prahova compusa din cladire 
hotel P+2E cu Scsol de 272,10mp, 
Scd de 816,30 mp, cladire (bucatarie 
fast-food) cu Scsol de 60 mp, cladire 
spalatorie S+P+1E cu Scsol de 52,50 
mp, Scd de 124,74 mp, teren intra-
vilan in suprafata totala de 1.465 
mp, precum si mijloace fixe, obiecte 
inventar, materiale auxiliare ce 
deservesc construcțiile. Terenul de 
1215 mp este inscris in Cartea 
funciara nr. 20918, nr. cadastral 
20918, iar terenul de 250 mp este 
inscris in Cartea funciara nr. 20770, 
nr. cadastral 20770, terenuri asupra 
carora sunt instituite sechestre in 
favoarea SFO Mizil, ce vor fi radiate 
conform art. 53 din Legea nr. 
85/2006, vanzare aprobata de 
Adunarea creditorilor din data de 
10.05.2017. Imobilele edificate pe 
t e r e n  n u  a u  a u t o r i z a t i e  d e 
constructie. Cel mai mare pret oferit 
la data prezentului anunt este 
442.342 lei (TVA inclus), pasul de 
supraofertare este de 10.000 lei. 
Persoanele interesate sunt obligate 
sa achizitioneze caietul de prezen-
tare de la sediul lichidatorului şi sa 
depuna oferta impreuna cu taxa de 
garanţie de 50.000 lei pana la data 
de 19.06.2017. Negocierea si inche-
ierea actului de adjudecare se va 
face la data de 20.06.2017 ora 14/00 
la sediul lichidatorului din str. Bana-

tului, nr.1, bl. 37B, ap. 3, Ploieşti, tel/
fax: 0244 519800.
 
l Consiliul Judeţean Argeş, cu 
sediul în Piteşti, Piaţa Vasile Milea, 
nr.1, telefon 0248/217800, CUI 
4229512, organizează licitaţie 
publică cu strigare în vederea atribu-
irii unui contract de închiriere a unui 
spaţiu -cabinet medical în suprafaţă 
de 48,88 mp, împreună cu cota parte 
din spaţiile de folosinţă comună 
(16,72 mp), situat în incinta fostului 
Centru de Diagnostic, Piteşti, b-dul 
I.C.Brătianu , nr.62. Documentele 
solicitate de autoritatea contractantă 
prevăzute în documentaţia de atri-
buire vor fi redactate în limba 
română şi vor fi depuse la sediul 
Consiliului Judeţean Argeş, Piaţa 
Vasile Milea, nr.1, Registratu-
ră-parter. Licitaţia va avea loc la 
sediul Consiliului Judeţean Argeş, 
Piaţa Vasile Milea, nr.1, etaj V, 
cam.186, în ziua de 07.06.2017, ora 
10.00, în prezenţa reprezentanţilor 
împuterniciţi ai ofertanţilor. Docu-
mentaţia de atribuire se poate obţine 
de la sediul Consiliului Judeţean 
Argeş, Piaţa Vasile Milea, nr.1, cam 
95, Serviciul Evidenţa Administrare 
Patrimoniu şi  Devize,  telefon 
0248/217800, începând cu data de 
22.05.2017, între orele 08.30-13.00, 
costul acesteia fiind de 50 lei . 
Garanţia de participare va fi consti-

tuita în cuantum de 
520 lei.
 
l Judetul Neamt. 
Primaria Comunei 
Dumbrava Rosie 
anunt  de licitatie 
privind atribuirea 
c o n t r a c t u l u i  d e 
inchiriere: “ Inchiri-
erea suprafetei de 
42,65 ha pasune 
comunala”. Infor-
m a t i i  g e n e r a l e 
privind locatorul: 
Comuna Dumbrava 
Rosie, Localitatea 
Dumbrava  Rosie, 

jud. Neamt, tel :  0233/282494, 
fax:0233/282767, e-mail: primaria-
dumbravarosie@yahoo.com; Infor-
matii generale privind obiectul 
inchirierii:Inchirierea suprafetei de 
42,65 ha pasune( Lot 1 -23,63 ha 
pasune -bovine ,Lunca Bistritei, nr. 
cadastral:53414; Lot 2 – 5,88 ha 
pasune – cabaline, Lunca Bistritei, 
nr. cadastral:53417, Lot 3 – 13,14 ha  
pasune – ovine Bahrinul Mic, nr. 
cadastrale:53419,53420, 53421, 
53408,53418, Procedura aplicata: 
licitatie deschisa; Informatii privind 
documentatia de atribuire: modali-
tatea  sau modalitatile prin care 
persoanele interesate pot intra in 
posesia unui exemplar al documen-
tatiei  de atribuire: la sediul Prima-
riei Dumbrava Rosie, jud. Neamt; 
costul documentatiei  de atribuire 
este de 10 lei; garantia de participare 
-50 lei; Data limita pentru solicitarea 
clarificarilor: 23.05.2017, ora10; 
Raspuns la solicitare clarificari: 
25.05.2017,ora 13; Informatii privind 
ofertele: data limita de depunere a 
ofertelor: 29.05.2017, ora 10; Adresa 
la care trebuie depuse ofertele:Pri-
mar ia  Dumbrava  Ros ie ,  s t r. 
Dumbravei nr. 68,cod postal 617185, 
jud. Neamt; Numarul de exemplare  
in care trebuie depusa fiecare oferta: 
1 exemplar original; Data si locul la 
care se va desfasura sedinta publica 
de deschidere a ofertelor:  29.05.2017 
ora 12, la sediul Primariei Comunei 
Dumbrava Rosie, jud. Neamt; Denu-
mirea, adresa, instantei competente 
in solutionarea litigiilor aparute – 
Tribunalul Neamt, Sectia Contencios 
Administrativ; Data transmiterii 
anuntului de licitatie: 17.05.2017.
 
l Debitorul SC Recisev Plast SRL 
cu sediul în  Dr. Tr. Severin, str. 
Padeş,  nr.  6 ,  jud.  Mehedinţi , 
J25/169/2011, CIF: 28399034, aflata  
în  procedură de  fa l iment  in 
bankruptcy, en faillite în dosar nr. 
3395/101/2014 prin lichidator judi-
ciar Consultant Insolvență SPRL, 
scoate la vânzare: - Proprietate 
imobiliara apartament cu 3 camere, 

etaj 2, ap.3 cu suprafata de 60,47 
mp, suprafata balcon de 5,06 mp, 
cote parti comune de 7,54 mp si 
cote de Teren de 13,11 mp, situat în 
Constanta, str. B –dul Mamaia, nr. 
190, judeţul Constanta, avand  
numar cadastral 200125-C1-U6 la 
pretul de 285.500,00 lei - Proprie-
tate imobiliara apartament cu 3 
camere, etaj 2, ap.4 cu suprafata de 
68,41 mp, suprafata balcon de 5,67 
mp, cote parti comune de 8,54 mp 
si cote de Teren de 14,83 mp, situat 
în localitatea Constanta, str. B –dul 
Mamaia, nr. 190, judeţul Constanta, 
avand  numar cadastral 200125-
C1-U7 la pretul de 322.400,00 lei. - 
Proprietate imobil iara spatiu 
comercial demisol, cu suprafata de 
130,52 mp,  situat în localitatea 
Constanta, str. B –dul Mamaia, nr. 
190, judeţul Constanta, avand  
numar cadastral 200125-C1-U1 la 
preţul de 484.100,00 lei. Preturile 
nu includ TVA. Titlul executoriu în 
baza căruia lichidatorul judiciar 
procedează la vânzarea bunurilor 
imobile * proprietati imobiliare * 
descris  anterior,  o reprezinta 
sentinta din data de 16.09.2015 de 
deschidere a procedurii de faliment 
pronunțată de către judecătorul 
sindic in dosarul de insolvență nr. 
3395/101/2014 aflat pe rolul Tribu-
nalului Mehedinti. Licitaţia va avea 
loc la biroul lichidatorului judiciar 
din Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului 
nr. 7A, jud. Mehedinţi la data de 
31.05.2017 orele 12:00. Informăm 
toți ofertanţii faptul că sunt obli-
gaţi să depuna o garanţie reprezen-
tând 10% din preţul de pornire al 
licitaţiei şi să achiziționeze caietul 
de sarcină în suma de 1000,00 lei cu 
cel putin 2 ore inainte de ora licita-
tiei. Contul unic de insolvență al 
debitoarei SC Recisev Plast SRL este: 
RO26CARP026001034072RO01 
deschis la Banca Carpatica Sucur-
sala Dr. Tr. Severin. Somam pe toti 
cei care pretind vreun drept asupra 
imobilului sa anunte lichidatorul 
judiciar inainte de data stabilita 
pentru vânzare în termen, sub sanc-

tiunea prevazută de lege. Relaţii la 
sediul lichidatorului judiciar din 
loc. Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, 
nr. 7A, judeţul Mehedinţi, telefon 
0742592183, tel./fax: 0252354399 
sau la adresa de email: office@
consultant-insolventa.ro.; site www.
consultant-insolventa.ro. 

PIERDERI
l Pierdut  proces  verbal  d in 
20.05.1982 pe numele Ghițescu 
Maria şi Ghițescu Gheorghe. Îl 
declar nul. 
 
l SC Sic SRL, CUI 3782998, 
pierdut certificat constatator nr. 
29711/18.05.2006. Il declaram nul.
 
l Pierdut Atestat profesional trans-
port Marfa emis pe numele Ilie 
Alexandru. Il declar nul.
 
l SC Calibra M&D Impex SRL, 
având sediul social în loc.Bretea 
Streiului, jud.Hunedoara, CUI: 
7349610, declarăm pierdut Chitan-
ţier seria CLBR de la nr.133811 la 
133850. Îl declarăm nul.
 
l Pierdut Carnet si Legitimatie 
student pe numele Hrisca Lavinia. 
Student Universitatea Ovidius 
Constanta, LMA an III.
 
l Societatea “Hebe-Pharm” SRL, 
J6/580/1993, CUI 4169933, repre-
zentat prin asociat unic Sohorca 
Emilia, declar pierdut certificate 
constatatoare pentru activitati 
autorizate la punctele de lucru 
din: comuna Ilva Mică, Str.Princi-
pală, Dispensar Medical nr.FN, 
jud.BN; comuna Feldru, sat Nepos 
N r. 3 4 ,  p a r t e r u l  C ă m i n u l u i 
cultural,  judeţul BN; comuna 
Lunca I lvei ,  Str.  Pr incipala , 
Dispensar, Nr.FN, judeţul BN si 
mun. Cluj-Napoca, Str. Motilor, 
Nr. 143-145, Etaj P, Ap.5, judeţul 
Cluj. Declar nule.  
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